
www.gastrosystemy.cz

MODERNÍ ŘEŠENÍ  
PRO GASTRONOMII



POklADNÍ PROGRAM GASTRO úSPěŠNě POužÍvá  
už TéMěŘ 12 000 RESTAuRAcÍ v EvROPě



GASTRO programy nabízí komplexní řešení pro detailní 
správu  a efektivní řízení vašeho provozu, skladové 
hospodářství a veškeré provozní statistiky a analýzy.

vHODNÝ PRO vŠEcHNY TYPY RESTAuRAČNÍcH 
A GASTRONOMIckÝcH PODNIkŮ
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Pos
GasTRo Pos je program sloužící k rychlému 
a intuitivnímu prodeji prostřednictvím doty-
kového terminálu. obsahuje veškeré funkce 
potřebné k efektivní obsluze, markování 
a poskytuje účinnou zpětnou kontrolu,

sZeF
GasTRo sZeF je program umožňující eko-
nomické vedení skladového hospodářství, 
evidenci skladových položek, receptur 
a kompletní přehled o prodeji.

GASTRO -
POklADNÍ 
SYSTéM

MODERNÍ GASTRONOMICKÝ SYSTÉM SE 
SKUTEČNÝMI REFERENCEMI

20 LET ZKUŠENOSTÍ NA TRHU

VYTVOŘEN VE SPOLUPRÁCI S 
GASTRONOMICKÝMI PROFESIONÁLY 
A ODBORNÍKY Z PRAXE

RESTAURACE 3
POS DISPLAY

RESTAURACE 2

RESTAURACE 1

RESTAURACE
W

W
W
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gastrO systém PODPORuJE vŠEcHNY ZAMěSTNANcE I PROvOZNÍ STŘEDISkA

maJITel 
 ǡ kompletní přehled a správa dat
 ǡ kontrola nákladů a výnosů
 ǡ nastavení food costu
 ǡ možnost vzdálené správy z tabletu 

nebo mobilu
 ǡ efektivní řízení a podrobná kontrola 

provozu a výsledků
 ǡ statistiky, analýzy, fi nance

manaGeR
 ǡ snadné řízení a vedení personálu
 ǡ jednoduché naskladnění, kontrola a evi-

dence skladových zásob
 ǡ grafi cky zpracovaná docházka
 ǡ statistiky, výstupy, manažerské reporty

oBsluha
 ǡ snadný a intuitivní prodejní proces
 ǡ grafi cké znázornění mapy stolů
 ǡ funkční komunikace s kuchyní 

(výrobou)
 ǡ náhled na detaily objednávek
 ǡ evidence markování 

 kuchaŘ 
 ǡ přehledné objednávky a zprávy od ob-

sluhy zobrazené na kuchyňském moni-
toru (kDs)

 ǡ okamžité oznámení o expedici 
objednávek

 ǡ kontrola nákladů na připravené objed-
návky, food cost

 ǡ efektivní skladové zásoby

DoVoZ
 ǡ aktuální informace o jednotlivých 

objednávkách 
 ǡ snadný přístup k důležitým datům 

zákazníků (kontakty, adresa, preferen-
ce, atd.)

 ǡ zobrazení nejkratší cesty v mapě
 ǡ časová evidence objednávek i dodávky

ÚČeTnIcTVí
 ǡ možnost propojení s účetními programy
 ǡ dostupné účetní analýzy a reporty
 ǡ kontrola faktur a dodacích listů
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Paging systém midiPOS

POs DisPlay

DashbOarD

OrDEring

systém KOmUniKaCE  
s KUChynÍ

gastrO CEntrÁla
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PROGRAM GASTRO POS

snaDná a eFekTIVní 
PRáce V ResTauRacI

 ǡ Jednoduché markování pomocí dotykové obrazovky.

 ǡ Úprava obrazovky individuálním potřebám.

 ǡ nastavení pokladny podle specifi ckých potřeb 
a požadavků.

 ǡ Velký, přehledný monitor s vysokým rozlišením.

 ǡ Grafi cké znázornění stolů.

 ǡ Reporty jednotlivých uživatelů v reálném čase.

 ǡ evidence pracovní doby a efektivity práce.

 ǡ Jednoduché markování i těch nejkomplikovanějších 
objednávek.

 ǡ komunikace s kuchyní (výrobou).

 ǡ nastavení cen a cenových kategorií, kontrola nad 
poskytovanými slevami.

 ǡ komunikace s hotelovými systémy a dalšími 
středisky.

Gastro POS je moderní program 
pro snadný a rychlý prodej pomocí 
dotykového monitoru. Zkvalitňuje 
práci obsluhy, rychlost a přesnost 
objednávek.

Je ceněn mezi gastroprofesionály pro 
svoji jednoduchost a efektivitu času.

gastrO CEntrÁla
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Rychlá komunkace s 
kuchyní

 ǡ Propojení s kDs - rychlé přehledné objednávky s 
možností zasílání zpráv. 

 ǡ spolupráce se systémem kDs - systém kuchyn-
ských obrazovek.

 ǡ možnost zadání jednotlivých chodů v objednávce.

 ǡ Paging systém - zefektivnění práce obsluhy.

JeDnoDuchÉ  
moDIFIkaČní ZmĚny

 ǡ Různé možnosti přípravy objednávky snadno 
a intuitivně.

 ǡ komentáře a zprávy k jednotlivým objednávkám.

 ǡ modifikátory objednávek - přednastavené  a funkční. 

cenoVÉ kaTeGoRIe 

 ǡ Různé cenové kategorie, happy hours, bonusy.

 ǡ Změny v účtu před i po tisku objednávky podle příslu-
šných oprávnění.

 ǡ Podrobná a snadná správa nastavení cenových hla-
din, slev, věrnostních bonusů, personálních cen, atd.
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PIZZeRIe, FasT FooD 
a DoVoZ JíDla

 ǡ možnost objednávek pizzy s různými změnami.

 ǡ Rychlý prodej pro Fast food provozy.

 ǡ modul telefonních objednávek.

oBsluha VĚRnosTních 
PRoGRamŮ

 ǡ Flexibilní nastavení věrnostních programů pro 
zákazníky.

 ǡ sběr věrnostních bodů za konzumaci.

InTeGRace sysTÉmŮ
 ǡ Propojení s většinou hotelových systémů pomocí 

komunikačního rozhraní.

 ǡ Propojení s automatickými dávkovači nápojů.

 ǡ Propojení s váhou.

 ǡ Propojení s kamerovým systémem - k záznamu z ka-
mery se přiřadí informace o operaci na pokladně s 
datumem a časem.

 ǡ Propojení s modulem rychlé inventarizace.
Prodejní struktura s pomocí podskupin

... ...... ...... ...

VÍnO

bÍlé ČErVEné

ŠPanĚlsKéitalsKé ŠPanĚlsKé italsKé

... ...
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 ǡ evidence spotřeby surovin.

 ǡ automatické vyskladnění surovin během prodeje.

 ǡ nastavení prodejních cen.

 ǡ Detailní evidence nákladů a výnosů prodejních po-
ložek (food cost).

GASTRO SZEF je program určený 
k efektivnímu vedení skladového 
hospodářství, kontrole skladových 
zásob a cen, naskladnění a evidenci 
faktur a následný prodej a automatické 
odtěžování surovin ze skladu.

násTRoJ, kTeRÝ usnaDŇuJe 
ŘíZení sklaDoVÉho 
PRoVoZu
moderní řešení skladového hospodářství Gastro sZeF 
zjednodušuje a zpřehledňuje všechny skladové ope-
race a výstupy. Poskytuje mnoho praktických analýz 
a statistik, podporuje práci managementu a poskytuje 
důležitá provozní data. 

PROGRAM gastrO sZEF

 ǡ snadný přístup ke statistikám, analýzám a fi na-
nčním výsledkům.

 ǡ složení potravin a kalorických hodnot.

 ǡ odpisy ze skladu, inventury.
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eVIDence sklaDŮ, 
sPoTŘeBa suRoVIn

 ǡ naskladnění surovin z dodacích listů a faktur, příjem-
ky na sklad.

 ǡ odtěžování surovin při prodeji pokladnou i prode-
ji ze skladu.

 ǡ skladové pohyby a operace.

 ǡ evidence minimálních, maximálních a aktuálních 
skladových zásob.

 ǡ kontrola trvanlivosti surovin.

 ǡ Vedení podrobné ekonomiky jednoho i více skladů.

 ǡ aktuální skladové zásoby, surovinové i fi nanční 
ukazatele.

konTRola náklaDŮ 
PRoDeJních PoloŽek

 ǡ evidence spotřeby surovin v jednotlivých recepturách.

 ǡ Porovnání efektivity prodeje na základě výpočtů 
skladových cen.

 ǡ cenotvorba a nastavení food costu.

 ǡ evidence prodaných položek a průběžné prodejní 
statistiky.

RoZPoČeT 
a VÝRoBa

 ǡ nastavení a kontrola výrobních procesů.

 ǡ Denní obraty a výrobní náklady.

 ǡ kontrola skladových cen, upozornění na změny 
nákupních a dodavatelských cen.

 ǡ efektivita vstupních nákladů.

 ǡ hospodaření.

Uživatel může sledovat 
libovolná provozní 

data a sestavy
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PokRoČIlÉ oBJeDnáVky
 ǡ odsouhlasení dodacích listů oproti konečné faktuře.

 ǡ modul automatických objednávek.

ŘíZení PRoVoZu
 ǡ možnost nastavit a identifi kovat slevové karty ve 

spolupráci s Gastro Pos.

 ǡ efektivní plánování skutečných nákladů s uplat-
něním prodejních slev.

 ǡ Příprava nákupního seznamu na základě plánova-
ných akcí.

PRoVoZní InFoRmace
 ǡ Podrobné příjmy, výdaje, nákupní ceny, prodej, do-

sažené marže podle časového období.

 ǡ Detailní přehled prodejů z Gastro Pos.

 ǡ Podrobné tržby podle jednotlivých uživatelů (obslu-
hujícího personálu) a jejich vyhodnocení.

 ǡ export dat do excelu.

 ǡ Veškeré prodejní operace jsou zaznamenány ke 
kontrole.

sklaDoVÉ oPeRace, 
InVenTaRIZace

 ǡ Zápisy skladových operací a inventur pomocí sběra-
če dat.

 ǡ Inventarizace úplná i částečná.

 ǡ Rychlá denní inventarizace (tzv. stopka).

Modulární rozložení usnadňuje 
práci s programem
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sysTÉm sleDoVání 
oBJeDnáVek V kuchynI
systém kDs (kitchen Display system) moder-
ně „řídí” dění v kuchyni. Podporuje organizaci 
práce při výrobě, zrychluje a zpřesňuje komuni-
kaci mezi kuchyní a obsluhujícím personálem. 

hlavní funkcí kDs jsou objednávky zobrazené 
v chronologickém pořadí na monitoru (monito-
rech). když je objednávka připravena, kuchař 
dokončí na monitoru objednávku a expeduje. 

PROFESIONálNÍ SYSTéM 
kOMuNIkAcE S kucHYNÍkOMuNIkAcE S kucHYNÍ

Terminál Eco Plus Android s KDS

Váha s bluetooth a KDS
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gastrO 
miniPOs

oBsluha hosTŮ 
V ResTauRacI
Gastro miniPos je modul instalován na mobilním 
zařízení (tablet, smart phone) s operačním syste-
mem android. Zjednodušuje a urychluje práci ob-
sluhy a poskytuje všechny funkce jako na pevné 
pokladně. Zvyšuje rychlost obsluhy, obrátkovost 
stolů, zákaznický komfort a zejména obrat. 

aplikaci oceníte především na zahrádkách, ve vel-
kých otevřených nebo členitých prostorech a všude 
tam, kde je rychlost obsluhy a spokojený zákazník 
na prvním místě.

RychleJŠí oBsluha

Gastro miniPos poskytuje pohodlí obsluze a kvalitní, rychlý 
servis zákazníkům.

modul umožňuje:

 ǡ Zrychleni objednávek.

 ǡ Jednoduché markování.

 ǡ neustálý přehled o dění v restauraci.

 ǡ Dělení účtů.

 ǡ snadné zadání různých způsobů platby.

 ǡ Popis objednávek přímo do kuchyně.

Přenosný POS MT-4008 PDA Android Widefl y14



ÚsPoRa mísTa na PRoDeJnĚ
Gastro midiPos je iideální a moderní řešení pro větší restaura-
ce, místnosti v patře, zahrádky a všude tam, kde ocení jednodu-
chou, intuitivní mobilni pokladnu pro rozšíření prodejních míst.

gastrO 
midiPOs

Terminál ECO PLUS 
Android

Terminál Posifl ex XT-2614 
Android

Rychlá komunIkace se ZákaZníkem 
mezi další výhody patří:

 ǡ Další prodejní mobilni místo.

 ǡ Zvýšení produktivity a zrychlení obsluhy.

 ǡ neustálý přehled o dění v restauraci.

 ǡ snadné úpravy objednávek.

 ǡ Grafi cky zpracovaný přehled stolů, rezervací atd.
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3. Přenášíš inventuru do systému2. Vážíš láhev

VÝhoDy
 ǡ Šetří čas a náklady spojené se zdlouhavým počítáním 

skladových zásob.

 ǡ eliminuje chyby při zadávání inventurních stavů.

 ǡ Rychlá, jednoduchá a přesná obsluha.

 ǡ efektivní kontrola konzumace alkoholu.

Váha s PRoGRamem DecIBaR
 ǡ Identifi kuje láhve, měří obsah a přenáší data do 

systému.

 ǡ Jednoduchá a rychlá obsluha.

 ǡ Detailní kontrola baru a konzumace nápojů.

 ǡ možno evidovat až 1500 položek, včetně alkoho-
lu, kávy a čaje.

 ǡ užitečné všude tam, kde je efektivní kontrola 
skladových zásob a čas na prvním místě (restau-
race, kavárny, hospody, diskotéky, hudební kluby, 
hotelové bary).

uNIkáTNÍ ŘEŠENÍM 
v BAROvéM INvENTáŘIv BAROvéM INvENTáŘI

1. snímáš čárový kód
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Gastro cenTRála je užitečný nástroj pro profesionální správu restauračních 
sítí a řetězců s centrálním řízením. systém poskytuje sdílení skladových polo-
žek, receptur, zásobování, podrobné statistiky i srovnání provozních výsledků 
jednotlivých poboček.  

Díky modulárnímu řešení je Gastro cenTRála přínosem pro menší řetězce 
i velké korporátní sítě. 

Finanční kontrola-přehledné statistiky, grafy a fi nanční sestavy.

Zaměstnanci-plánování a přehled docházky, efektivita práce.

Prodej-reporty a prodejní statistiky, sdílení receptur.

marketing-propagace, cenové hladiny,  věrnostní programy.

nákup-řízený centrální nákup, naskladnění, převody mezi pobočkami.

gastrO 
CEntrÁlaCEntrÁla

moDeRní VeDení ResTauRaČní síTĚ:
 ǡ sdílené centrum všech poboček v řetězci.

 ǡ kontrola prodejů podle poboček, srovnávací analýzy.

 ǡ sběr dat a vyhodnocení, sdílené statistiky.

 ǡ Grafi cké prezentace, tabulky, jednoduché srovnání provozních výsled-
ků a hospodaření mezi pobočkami.

 ǡ sběr a analýza dat.
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DASHBOARD 

ZPRávY k DISPOZIcI kDYkOlIv A kDEkOlIv
 ǡ on-line přístup ke všem důležitým provozním datům.

 ǡ s propojením s Gastro Pos možnost vzdálené správy kdekoliv tam, 
kde je dostupné připojení on-line.

mojegastrO
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ORDERING

OBJEDNávkY PŘES INTERNET
snadné on-line objednávky pro zákazníky. 
objednávka je automaticky odeslána do programu GasTRo 
a může být ihned zpracována. 

mojegastrO

MOBILE ORDERING

OBJEDNávEJTE cOkOlIv 
ODkuDkOlIv
mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety. 
snadná on-line objednávka je okamžitě odeslána do progra-
mu GasTRo.

OBJEDNávkY PŘES INTERNET
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modul určený pro komunikaci se zákazníkem. Při prodeji 
umožňuje zobrazit na zákaznickém displeji markované 
položky, fotografi e výrobků a marketingová sdělení. 

POs DisPlay

komunIkace se ZákaZníky: 

 ǡ Zobrazuje informace o produktech a cenách.

 ǡ Prezentuje marketingové akce a reklamu.

 ǡ Zobrazuje objednávku zákazníka a cenu.

 ǡ okamžitá zpětná vazba od zákazníků.

 ǡ moderní design a snadná obsluha.
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PRoČ PRacoVaT na 
TeRmInálech PosIFleX?

 ǡ smysluplná dlouhodobá investice - terminály splňují 
náročné technické požadavky.

 ǡ Vodotěsné, prachuvzdorné a odolné se snadnou 
údržbou.

 ǡ Flexibilní a intuitivní rozložení nabídky na obrazovce 
šetří čas na školení nového personálu a  umožňu-
je přizpůsobit nastavení  jakémukoli typu provozu.

PosIFleX - IDeální ŘeŠení 
PRo PRoFesIonály

Terminály Pos jsou ideálním řešením všude tam, kde 
je rychlost a přesnost na prvním místě. V kombinaci 
se správným softwarem garantují úplnou kontrolu 
prodeje, rychlejší servis i výdej a přináší vyšší zisky.

PoklaDní TeRmInály Pos
Vhodné a promyšlené rozmístění pokladních terminálů 
Pos s dotykovou obrazovkou je malá revoluce v obslu-
ze hostů. Rychlá a přesná objednávka, přímá komuni-
kace s kuchyní přes terminál, detailní mapy stolů... to 
vše zrychluje a zpřesňuje obsluhu i objednávky a orga-
nizuje správnou expedici hotových jídel. Přináší větší 
obrat i zisk a optimalizuje provozní náklady.

Terminály POS 
pokladny s dotykovou 
obrazovkou

PROFESIONálNÍ ZAŘÍZENÍ 
PRO GASTRONOMII
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TERMINAL POSIFLEX KS-7215
Wodoodporny i pyłoodporny

Solidna konstrukcja „Heavy Duty”

Lider na polskim rynku gastronomicznym!

Terminál XT-3815 - moderní inovativní design, odolná 
hliníková konstrukce, vlastní  „fan-free”technologie 
zaručující rychlý, tichý a spolehlivý provoz.

Terminál XT-3815 s obrazovkou 
pro zákazníka LM-3010

 ǡ Vodotěsná konstrukce, odolná proti prachu.

 ǡ Záložní zdroj uPs umožňuje provoz terminálu i při 
výpadku elektřiny.

 ǡ Vysoká odolnost a dlouhá životnost i v zátěžových 
provozech.

 ǡ Technologie procesoru InTeR celeRon zaručuje 
vysoký výkon a energetickou úsporu.

 ǡ standardní záruka 3 roky s možností prodloužení 
až na 5 let.

TERMINAL POSIFLEX XT-3815
Vodotěsný a odolný proti prachu 

Pevná konstrukce „Heavy Duty”

Lídr na evropském trhu v oblasti  stravování!

Podstavec terminálu 8. generace. 
Umožňuje integraci baterie miniUPS a napájení.

Terminál XT-3815 s obrazovkou 

Vodotěsný Terminál XT-3815
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TERMINAL POSIFLEX KS-7215
Wodoodporny i pyłoodporny

Solidna konstrukcja „Heavy Duty”

Lider na polskim rynku gastronomicznym!

VaRIaBIlní moŽnosTI RoZŠíŘení:
 ǡ Integrovaná čtečka magnetických karet.

 ǡ Integrovaný zákaznický displej (možnost zobrazit reklamní 
a marketingová sdělení).

Terminál Pos-3316 s pasivním chlazením (bez venti-
látoru) je vybaven výkonným procesorem a odolnou 
dotykovou obrazovkou, mezi ostatními terminály je 
Pos-3316 ideálním řešením v porovnání cenové do-
stupnosti a nabízené kvality.

Polohovací stojan umožňuje příjemné nastavení poklad-
ny. navazující multi- konfi gurace umožňuje uspořádání 
obrazovky podle individuálních potřeb a preferencí.

Všechny terminály Posifl ex 
jsou k dispozici s výkonným 
a rychlým SSD řešením.

Bílý terminál POS XT-3815

VaRIaBIlní moŽnosTI RoZŠíŘení:

Integrovaný zákaznický displej (možnost zobrazit reklamní 

TERMINÁL POSIFLEX POS-3316E
Novinka na trhu!

Efektivní! Ekonomický! Elegantní!

Ideální do Vaší restaurace!
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TERMINAL POSIFLEX KS-7215
Wodoodporny i pyłoodporny

Solidna konstrukcja „Heavy Duty”

Lider na polskim rynku gastronomicznym!

DOTYKOVÝ TERMINÁL POS HS-3500W
S INTEGROVANOU TISKÁRNOU 
Přístroj  typu „all-in-one”

Kompaktní a praktický

DOTYKOVÝ TERMINÁL POS HS-3500W
S INTEGROVANOU TISKÁRNOU 

hs-3500 série nové generace vysoko výkonných „all 
in one” pokladních terminálů, které v sobě spojují ino-
vaci, funkcionalitu, estetický design a stylový vzhled. 
skvělé řešení s elegantní úsporou prodejního místa.

InoVaTIVní „all In one” PoklaDní 
TeRmInál
Tato kompaktní „all in one” 10”, 12”, 14” dotyková po-
kladna nabízí oddělitelnou tiskárnu se snadnou údržbou. 
Přidat lze čtečku čárových kódů, což dělá z hs-3500 
nejoblíbenější a nejspolehlivější „all in one pokladnu 
na trhu”.

PRomyŠlenÝ DesIGn se snaDnÝm 
oVláDáním
hs-3500 série je snadno integrovatelná s nejčastěji 
využívanými periferiemi jako např. termální tiskárny, 
msR, sensor otisků prstů, čtečky čárových kódů nebo 
zákaznický displej. 

Tento modulární systém a nadčasový design umožňují 
snadnou obsluhu i údržbu.

14”12”
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VÝhoDy: 
 ǡ okamžité vizuální sdělení zákazníkům.

 ǡ Informace o akcích a reklama.

 ǡ Zvyšuje poskytovanou kvalitu služeb.

 ǡ eliminuje chyby při objednávce a šetří čas.

 ǡ Zrychluje obsluhu a automaticky nabízí doplňko-
vý prodej.

BeZkonTakTní ČIPoVá neBo 
maGneTIcká kaRTa
Čtečka karet plní zejména dvě základní funkce: posky-
tuje přístup do systému podle příslušných oprávnění 
a identifi kuje zákazníky, především v případě využití 
věrnostních programu.

ZákaZnIckÝ DIsPleJ
Zákaznický displej lm-6207 má lcD obrazovku 7”, na 
které je zákazník informován o své objednávce. Zařízení 
vhodné, mimo jiné také pro stravovací a gastronomické 
provozy, kde si zákazník objedná u pultu a má přehled 
o objednávce včetně markované ceny. 

 

ZákaZnIckÝ monIToR
obsahuje více funkcí než jen standardní zobrazení textu, 
např, ukázku menu, propagační materiály, fotografi e, 
podporu prodeje nabídkou dalších produktů souvise-
jících se zadanou objednávkou (např. ke kávě koláč, k 
pizze nápoje atd.)

LED čtečka čárových kódů CD-3870 
(čtení kódů z obrazovek a smartphonů

Nabízíme také další 
příslušenství k prodeji.

Hosté budou ještě lépe obsloužení.
DAlŠÍ 
PŘÍSluŠENSTvÍ k 
POS TERMINálŮM
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TIskáRny
nejběžnější využití termotiskáren Posifl ex je tisk objednávek a účtů. Tiskárny 
se vyznačují zejména dlouhou životností, rychlým a tichým tiskem a snadnou 
údržbou.

 ǡ možnost tisku objednávek přímo ze systému kDs.

 ǡ snadná výměna papíru a indikátor označující její životnost.

 ǡ snadná výměna kotoučků.  

 ǡ možnost instalace tiskárny na zeď (volitelné příslušenství).

 ǡ automatická řezačka tištěných objednávek.

Pokladní zásuvka CR-4015

Tiskárna Aura PP-6900

možnost tisku objednávek přímo ze systému kDs.

snadná výměna papíru a indikátor označující její životnost.

možnost instalace tiskárny na zeď (volitelné příslušenství).

Tiskárna Aura PP-6900

Tiskárna do kuchyně s vodotěsným 
odolným krytem Aura PP-6900

Čtečka čárových kódů  
SA-105

Samostatný zákaznický displej 7” 
LM-6207

Zákaznický monitor 10” 
LM-3010

Vestavěný zákaznický displej 
PD-2608
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Idealne rozwiązanie dla:

Restauracji / lokali samoobsługowych 

Pizzerii / kawiarni / Food court

Po nahlášené objednávce zákazník obdrží pager a use-
dá ke stolu. Ve chvíli, kdy je pokrm připraven, odesílá 
obsluha zprávu z vysílače do zákazníkova pageru a in-
formuje ho o možnosti odběru objednávky. Tento po-
hodlný způsob komunikace se zákazníkem eliminuje 
netrpělivé čekání ve frontě u výdejního pultu, zmatky 
v objednávkách a dojem, že na nově příchozí hosty čeká 
příliš dlouhá fronta. sada ZákaZník sTaRT napomáhá 
klidnému, rychlému a přesnému výdeji a také k uvol-
něné a příjemné atmoféře bez front u výdejního místa.

System przywoływania klientów

»Klient START«

 ǡ Prostor pro reklamu na štítku přístroje.

 ǡ Bez chyb a zmatků při výdeji objednávek.

 ǡ Zajímavý, moderní produkt vhodný pro odlišení se 
od konkurence.

 ǡ Vyšší tržby a doložitelná návratnost investice.

VÝhoDy:
 ǡ Zvyšuje počet obsloužených hostů v kratších 

intervalech.

 ǡ Rychlejší obrátkovost obsazených stolů.

 ǡ snížení nákladů díky větší produktivitě personálu.

 ǡ optimalizace provozu.

 ǡ Bez čekání ve frontách.

 ǡ Příjemnější a klidnější prostředí v provozovně (bez 
volání zákazníků a dohady o pořadí).

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO:

Restaurace  

Samoobsluhy / Pizzerie 

kavárny 

Food courty / Jídelny 

Paging systém - přivolání zákazníků

» ZÁKAZNÍK START «

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO:

Samoobsluhy / Pizzerie 

Zákazník odebírá objednávku č.2

č.1

č.2
č.3

č.4

ZÁKAZNÍK čeká u stoluOBJEDNÁVKA Č.5

2
Přivolání zákazníka s objednávkou č.2

11

č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.2222222222
č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.

č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.
č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.č.

ZÁKAZNÍK čeká u stolu

28



VÝhoDy: 
 ǡ Diskrétní a rychlejší komunikace mezi středisky 

i personálem.

 ǡ optimalizace personálních nákladů.

 ǡ Rychlejší obrátka stolů.

 ǡ Vždy teplé a čerstvé jídlo při servírování.

 ǡ Vyšší počet obsloužených zákazníků = vyšší tržby.

Pagery se v restauracích úspěšně používají pro přivolání 
číšníka do kuchyně, jakmile je jídlo připravené. může 
se tak servírovat absolutně čerstvé.s pomocí vysílače 
umístěného v kuchyni přivolá kuchař konkrétní obsluhu 
ve chvíli, kdy je pokrm připraven k výdeji. Pokud má re-
staurace ambice poskytovat kvalitní služby, a nechce-li 
obtěžovat hosty zvoněním z kuchyně, systém pagerů 
oBsluha sTaRT je ideálním řešením. objednávka je 
u zákazníka včas a v té nejvyšší kvalitě. Zároveň sy-
stém šetří čas personálu zbytečnými pochůzkami do 
kuchyně, který může věnovat prodeji a hostům

 ǡ Vyšší kvalita služeb - spokojených hostů.

 ǡ optimalizace provozu.

 ǡ Zvýšený počet klientů obsluhovaných jedním 
číšníkem.

 ǡ Rychlá návratnost investice.

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO:

Restaurace / kluby  

Diskotéky / Pizzerie  

kasína / Bary  

Hotely

Paging systém - přivolání obsluhy

» OBSLUHA START «

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO:

Vysílač do 
kuchyně
Vysílač do 
kuchyně
Vysílač do 
kuchyně
Vysílač do 

Pager LED

1

2

3

JAN

PŘIVOLÁNÍ ČÍŠNÍKA ...

PŘIVOLÁNÍ BARMANA

PŘIVOLÁNÍ MANAŽERA

MANAŽERMANAŽER

KUCHYNĚ BARMAN

1

2

3KUCHYNĚ

TOMÁŠ

PETER

JAN
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IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO:

Restaurace / kluby / Pizzerie / casinos 

Bary / Bankety a rauty

Table GENIE 
Vysílač na stole

PAGER
Zpráva pro personál

Použitím vysílače umístěného na stole mohou záka-
zníci kdykoliv přivolat obsluhu. možnost nezávislého 
nastavení každého vysílače umožňuje přizpůsobit sy-
stém individuálním požadavkům.

Paging systém-přivolání personálu 

zákazníkem

lRS » Volat «

VÝhoDy:
 ǡ Diskrétní a rychlý způsob komunikace mezi hosty 

a personálem.

 ǡ okamžitá reakce obsluhy.

 ǡ Vyšší standard služeb.

 ǡ Větší zákaznický komfort, rychlejší obsluha = vyšší 
obrat a spokojenost hostů.

 ǡ místo pro reklamní sdělení.

 ǡ Vyšší průměrná útrata hostů.

 ǡ Rychlá návratnost investice.

Buttler XP
Vysílač na zahrádky

Bary / Bankety a rauty

Table GENIE 

Buttler XP
Vysílač na zahrádky

1

2

3

ČÍŠNÍK

VOLÁNÍ OBSLUHY

ÚČET -PLATBA KARTOU

Zákazník

VOLÁNÍ MANAŽERA

ManažerZákazník

ČÍŠNÍK
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DoDaVaTel FIRemních 
sysTÉmŮ 
Produkty kapitálové skupiny lsI software používají již 
tisíce fi rem po celé evropě. spolupracujeme s význam-
nými zahraničními partnery, mimo jiné microsoft, 
výrobce hardware Posifl ex, bezdrátové komunikační 
systémy lRs. Tento přístup k nejmodernějším tech-
nologiím má vliv na naše produkty. máme dlouholeté 
zkušenosti v oblasti výroby, instalací, školení a post-
prodejní péči (zákaznický servis) pro naše spokojené 
zákazníky. 

Rozsáhlé know-how a odborné znalosti, to nás nejvíce 
odlišuje od konkurence. Jsme tím nejlepším obchodním 
partnerem. charakterizuje nás profesionalita a mno-
holeté praktické zkušenosti na trhu. námi dodávané 
produkty jsou mezi zákazníky velmi populární a žádané 
a co nás těší nejvíce je to, že se postupem času staly

symbolem kvality a profesionálního řešení.

sPolehlIVÝ oBchoDní 
PaRTneR
Dlouholeté působení na trhu a profesionalita jsou ne-
jvíce ceněny našimi zákazníky a naše produkty jsou 
stále více populární a žádané. nejdůležitější pro nás 
ovšem je to, že jsme se stali symbolem vysoké kvali-
ty a důvěry.

DlouhoDoBá sPoluPRáce 
a DŮVĚRa
od roku 1991 lsI software podporuje zákazníky v 
různých průmyslových odvětvích a od roku 2006 je spo-
lečnost zapsaná na Burze cenných papírů ve Varšavě. 
Transparentnost, důvěryhodnost, profesionalita a ne-
jvyšší kvalita jsou zárukou nejvhodnějších řešení pro 
naše zákazníky a obchodní partnery. Záruka oboustran-
ně výhodné a dlouhodobé spolupráce je založená zej-
ména na důvěře  a kvalitě nabízených služeb.

LSI Software je investiční skupina složená z několika společností. Těmi jsou 
výrobce software pro maloobchod a gastronomii, dodáváme také vlastní 
ERP systém (Enterprise Resource Planning) - podnikové informační systémy, 
software na podporu správy rekreačních a sportovních zařízení nebo sítě 
kin. Naše komplexní nabídka zahrnuje také odborné poradenství, realizaci, 
profesionální servis, školení a dodávky specializovaných hardwarových 
řešení. Největším přínosem naší společnosti jsou rozsáhlé znalosti 
o úspěšném fungování ve vašem odvětví, zejména fungování malých 
a středních podniků.

s naŠImI sysTÉmy se mŮŽeTe 
seTkaT  V kaŽDÉm oDVĚTVí
kino - multikino, 3D kino helios, 

hotely - Wam sítě, hilton hotels

Restaurace - eurest, sphinx, Gusto Dominio, amRest 

maloobchod - martes sport, ccc, natur house, 

RESTAURANT
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LSI Software s.r.o.

www.gastrosystemy.cz 
 
e-mail: info@gastrosystemy.cz 
 
tel.: +420 603 323 181
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